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ادبیات پایداری :عدالت در سلامت
Resistance Literature: Justice in Health
قُلْ أَمَرَ رَبِِّی بِالْقِسْطِ (آیه  21سوره مبارکه اعراف) :بگو پرودگارم به عدل و داد فرمان داده
قسط ،از شئون ربوبيّت الهى است و انسان ،مأمور به قسط و
عدالت است .پایبندى خالصانه به دین ،زمينه گسترش قسط و
عدل است .جلوگيرى از تبعيض ،در كنار عبادت مطرح است و
عبادت و نماز ،همراه قسط ارزش بيشترى دارد (دانشنامه اسلامی،
در تفسير آیه  92سوره اعراف) .در روایت پيامبر(ص) آمده است:
"نعمتان مكفورتان ،الامن و العافية (بحارالانوار ،ج ،18ص )871؛
«دو نعمتاند كه قدر آنها شناخته نمیشود و كفران میگردند:
امنيت و عافيت» .سلامت نعمت مجهول الهی و از حقوق اساسی
همه انسانها در سراسر عمر است .سلامت لازمه و شرط قطعی
امنيت و توسعه پایدار است .نظام ارائه كننده خدمات و مراقبت-
های سلامت ،از زیرساختهای بزرگ و حياتی نظام و امانتدار
والاترین نعمت الهی برای مردم است .پایداری در بحرانها و
حوادث طبيعی ،اجتماعی ،سياسی و تهدیدات نظامی ،از ضروری-
ترین ویژگیهای نظام سلامت بایسته و شایسته ملت بزرگ،
مسلمان و انقلابی ایران است .ادبيات پایداری در نظام سلامت
ریشه در فرهنگ اسلامی ،پيشينه تمدنی و كارنامه درخشان
معاصر ،خاصه دفاع مقدس دارد .طليعه گفتار در این نشریه علمی
و مجلدات بعدی ،تحليل وجوه سلبی و ایجابی فرهنگ و ادبيات
پایداری نظام سلامت ،در گفتارهایی كوتاه خواهد بود.
بعضی از عوامل اصلی در زمينه تفاوتهای وضعيت سلامت
در جامعه به این شرح است.
« تفاوتهای طبيعی و بيولوژیک»« ،اتخاذ آگاهانه رفتارهای
مخرب سلامت مانند سيگار كشيدن»« ،مزایای گذرای
سلامت یک گروه نسبت به گروه دیگر ،در زمانی كه این
گروه ،اولين جمعی بودهاند كه یک رفتار ارتقاء دهنده سلامت
را انتخاب نمودهاند» .این سه عامل تحت عنوان بیعدالتی
در سلامت طبقهبندی نمیشوند.
« رفتارهای مخرب سلامت در جایی كه امكان انتخاب
شيوههای زندگی سالم ،شدیداً محدود شده است»« ،مواجهه
با شرایط شغلی و همچنين زندگی ناسالم و استرسزا» ،این
سه عامل قابل اجتناب و نامنصفانه بوده ،بیعدالتی در
سلامت محسوب میشوند.
« انتخاب طبيعی یا جهتگيری فعاليتهای اجتماعی مرتبط
با سلامت كه موجب سوق دادن افراد ضعيف به سمت
طبقات اجتماعی پایينتر میشود».

منظور از عدالت اجتماعی توجه به نيازهای سلامت همه افراد
و اقشار جامعه ،بدون توجه به موقعيت جغرافيایی ،فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی آنان است؛ و منظور از سلامت نيز ،سلامت
همه جانبه و توجه به همه ساحات جسمانی ،روانی ،اجتماعی و
معنوی آن میباشد .عمده عواملی كه در عدالت نقش دارند،
متعلق به عوامل اجتماعی سلامت است .اگر عوامل اجتماعی در
سلامت در نظر گرفته نشود ،عدالت تحقق پيدا نمیكند .عدالت در
سلامت به برخورداری آحاد مردم از حداكثر سلامت در همه ابعاد
گفته میشود .سطح سواد ،شغل ،احساس امنيت شغلی ،سطح
درآمد ،وضعيت مسكن اعم از اجاره یا مالكيت ،وسيله حملونقل،
تفریح ،وضعيت صلح یا جنگ ،كيفيت غذا ،ميزان استفاده از
دخانيات و مشروبات الكلی ،نحوه برخورد قوه قضایيه با مشكلات
جامعه ،سامانه حملونقل و ترافيک شهر ،شامل طيف گستردهای
از مؤلفههای اجتماعی میشود كه سلامت را تحتالشعاع خود قرار
میدهند .مراقبتهای بهداشتی اوليه (،)Primary Health Care
در تأمين و گسترش عدالت در سلامت ،نقش كليدی و محوری و
راهبردی دارد.
عدالت اجتماعی با احساس امنيت اجتماعی مرتبط است .از
مصادیق عدالت اجتماعی «تأمين سلامت فردی و اجتماعی»
است .عدالت در سلامت از اركان پایداری و تابآوری نظام سلامت
بهشمار میرود .اگر ریشههای نظام سلامت بر ستونهای پر
صلابت عدالت استوار باشد ،در همه حوادث و بلایا و تهدیدات
نظامی و تروریستی و مانند آنها ،نستوه ،مقاوم ،استوار و باشكوه
باقی خواهد ماند .از تجليات سلبی عدالت در سلامت ،نفی تبعيض
و جلوگيری از ایجاد شرایط تبعيضآميز ،تفاوت در برخورداری و
دسترسی ،و ستيز با اركان فردی و اجتماعی ظلم و بیعدالتی
است و از وجوه ایجابی آن ،دفاع از حق عمومی و حمایت از
حقوق تهدید شده مظلومان و محرومان و حقوق احقاق نشده
سلامت ساكنان مناطق دور دست و حاشيهنشين شهرها و
بیخانمانان ،مهجوران ،یتيمان ،بیسرپرستان ،فقيران ،تهيدستان
و بينوایان و در كل همه اقشار مستضعف جامعه است؛ و در نهایت
آن كه جامعه هدف در تعيين شاخصهای سلامت ،باید قشر
ضعيف جامعه باشد.
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